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запам’ятати його запах. Закінчувалося окурювання проходженням солдат в протигазах через газову
хмару, щоб впевнитись у надійності своїх засобів захисту [див. фото 3].
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Ігор ПАСЮК (Луцьк)

МІНОМЕТИ ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Перший у світі міномет був створений у вересні-жовтні 1904 року російськими захисниками Порт-
Артура. Захисники фортеці розуміли, що зруйнувати земляні укріплення японців можуть лише потужні
вибухи. А для цього необхідно мати пристрої, здатні метати великі фугасні заряди.

Під час облоги Порт-Артура окопи японців знаходилися в декількох десятках метрів від російських
позицій. Вести вогонь у таких умовах з артилерійських знарядь по японських позиціях було небезпечно,
так як в результаті розсіювання снарядів частина їх могла потрапити в свої окопи. Тоді захисники фортеці
запропонували новий спосіб боротьби з противником: легку 47-мм морську гармату поставили на колеса
так, щоб вона могла стріляти безпосередньо з окопу при великому куті піднесення саморобними шестовими
мінами, а не звичайними снарядами. Цей проект здійснив талановитий артилерист капітан Гобято.
Доблесний російський офіцер у першу світову війну, командував артилерійською бригадою, загинув при
обороні фортеці Перемишль.

Міномети – російський винахід. Від моменту свого створення і до наших днів ця проста, але грізна
зброя пройшла складний шлях розвитку.

Порівняно широке застосування міномети знайшли в 1-шу світову війну. Французький генерал Броссе
говорив, що важка артилерія перестає працювати, коли лінії окопів розташовані близько один до одного,
у цьому випадку у війну 1916-1917 р. р. роботу з руйнування споруд противника виконували міномети.

Між 1904 і 1914 роками проектування мінометів йшло в багатьох країнах світу, але найбільшого
розвитку воно набуло в Німеччині. Це була єдина європейська країна, де зрозуміли (нехай не до кінця),
що піхота не зможе наступати без практично повного придушення кулеметів і дивізійних гармат
противника. Німецький генштаб був єдиним, де всерйоз думали про позиційну війну. Одним з елементів
придушення ворожої артилерії і кулеметів, на думку німецьких генералів, повинен був стати міномет.

До початку першої світової війни німецька армія мала 64 важких 24-см міномети і 120 середніх
мінометів калібру 17 см. Крім того, було створено кілька дослідних легких мінометів. Всі німецькі міномети
мали глуху схему, тобто сам міномет і всі механізми розташовувалися на масивної опорній плиті, що
лежала на ґрунті. Причому 24-см і 17 см міномети забезпечувалися нормальними противідкатними
пристроями, подібно до польових гармат. Легкі ж міномети мали жорстку (безвідткатну) схему.
Принципово важливим була не кількість мінометів у німців перед війною, а наявність відпрацьованих
систем, які вже в ході війни були запущені в масове виробництво.

Зовсім інша практика склалася в Росії – не тільки не було мінометів в армії, але і не було надійних
досвідчених зразків, які можна було б запустити в серію. Війна ж, через кілька тижнів, набула позиційного
характеру, і військам терміново знадобилися міномети. І тільки тоді у нас приступили до створення
різних типів мінометів, від кустарних фронтових саморобок до копіювання іноземних зразків на великих
артилерійських заводах.

З початком Першої світової війни в Росії терміново почали створювати знаряддя ближнього бою. В
армії виготовляли кустарні міномети, заводи освоювали виробництво своїх та іноземних конструкцій,
частина мінометів була закуплена у Франції та Англії. У підсумку в 1914-1917 рр. у російській армії
використовувалося кілька десятків типів мінометів. Причому всі вони були виготовлені з глухою схемою,
тобто змонтовані на опорній плиті, металевій або дерев’яній.
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Міномети з гільз:
спереду 3-дм (76-мм), позаду -107-мм.

38-лінійний бомбомет Василевського.

6-дм (152-мм) окопна мортира зр. 1915 р. Путилівського заводу.

6-дм (152-мм) окопна мортира зр. 1915 г. системи Металевого заводу.
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Серед саморобок широке поширення отримали міномети, тіла яких були зроблені їх гарматних
гільз. Схема, природно, була глуха, опорна плита дерев’яна, а заряджання проводилося з дула.

3-дм (76-мм) міномет мав в якості тіла латунну гільзу від 76-мм гармати зр. 1902 р. Для міцності
дуло було скріплене залізними кільцями. Габарити опорної плити: довжина – 1064 мм, ширина – 340 мм і
висота – 63 мм. Казенна частина дула з’єднувалася з опорною плитою за допомогою шарніра.
Переставляючи опору міномета, можна було отримати кути піднесення від 30 до 60°. Дальність стрільби
становила близько 100 м.

Таку ж конструкцію мав і 107-мм міномет, тіло якого було зроблено з 107-мм латунної гільзи 42-лін.
гармати зр. 1910 р. Основною відмінністю були габарити опорної плити (1045x320x72 мм). Обидва міномети
переносилися вручну.

18 лютого 1915 року в ході обстрілу з ворожих мінометів поручику Василевському прийшла в голову
ідея створити свій міномет. Перші міномети поручик зробив підручними засобами з гільз-стаканів
австрійської великокаліберної шрапнелі. Бомбомет складався з гільзи-стакана, вправленого в дерев’яний
брусок і притягнутого до нього залізним дротом або хомутом. Для додання кута піднесення підкладався
поперечний брусок.

Вранці 19 лютого із зібраних гільз було виготовлено шість бомбометів і 60 бомб, які після годинного
випробування відкрили вогонь по німецьких окопах (у Жабно, Північний фронт).

В кінці березня 1915 року в Тарнові на заводі Кошиця було організовано виготовлення удосконалених
бомбометів Василевського. Потім виробництво було організовано на фабриці Рудзкого у Варшаві, а
після здачі Варшави – у Петрограді на евакуйованій з Варшави фірмі Уніон. 8 серпня 1915 року 3,8-дм
бомбомет Василевського був випробуваний на ГАП (Головному артилерійському полігоні).

28 жовтня 1915 р. на ГАП був випробуваний модернізований варіант бомбомети Василевського
(зменшений калібр з 96 на 91 мм). Новий зразок був забезпечений затвором і заряджався з казенної
частини. Підйомний механізм складався з рукоятки, нерухомої металевої дуги і закріплюючого гвинта.

ГАУ (Головне артилерійське управління) присвоїло саморобці Василевського назву «38-лінійний
бомбомет Василевського». Різниця калібрів була невелика, тому дані 96 - 91-мм мінометів були майже
однакові. Довжина ствола – 533 мм; кут ВН +5°; +60° (96-мм міномета +15°; +60°); вага снаряда – 4,1 кг,
вага вибухової речовини в снаряді – 0,85 кг; вага заряду артилерійського пороху – 0,56 кг; дальність
стрільби – близько 500 м.

На початку 1915 р. полковник Стендер спроектував міномет, тіло якого являло собою корпус 152-
мм снаряду. 152-мм морські бронебійні снаряди розсверлювались зсередини до діаметра 127 мм. Стрільба
велася 127-мм циліндричними мінами, виготовленими з листового заліза. Міна споряджалася 6,1 кг тротилу
або отруйною речовиною. При метальному заряді 102 г чорного пороху дальність стрільби становила
500 кроків (близько 360 м). Заряджання проводилося з дула. Спочатку опускалися мішечки з зарядом,
потім – міна. У 1915 році заводу Полякова було замовлено 330 мінометів Стендера.

5 листопада 1914 р. військами 3-го Сибірського корпусу між озерами Булепо і Тиркапо у німців була
захоплена 170-мм мортира заводу Ерхардтазр. 1912 р. і один снаряд до неї. Мортира була доставлена на
ГАП. 7 лютого 1915 р. було наказано цю мортиру доставити на Путилівський завод.

Завод запропонував зменшити калібр зі 170 мм до 152 мм і ввести поворотний механізм за зразком
спроектованої заводом дослідної 48-лін. (122-мм) бомбометної мортири, а також спростити платформу.
Арткомітет погодився із зменшенням калібру. Путилівскому заводу було замовлено 60  6-дм мортир, по
два одноосні кінні екіпажі на мортиру для перевезення снарядів і 6000 снарядів зі здачею в червні-грудні
1915 р. До 1 жовтня 1916 р. було готове 55 мортир і 5 знаходилося в роботі.

Ствол 6-дм мортири Путилівського заводу – труба-моноблок, закрита з казенної частини. У донній
частині канал закінчується коморою для заряду. Заряджання проводилося з дула. Довжина ствола – 4,1
клб. Довжина нарізної частини – 3,22 клб. Вага ствола – 62,2 кг.

Компресор гідравлічний, складався з двох циліндрів, розташованих над і під стволом. Підйомний
механізм – сектор, прикріплений до лівої цапфи люльки. Кут піднесення +35°; +75°. Верстат обертався
навколо штиря на дерев’яній платформі. Поворотний механізм секторного типу. Кут горизонтального
наведення – 20°. При стрільбі платформа встановлювалася на ґрунт. Для перевезення на цапфи платформи
надягали дерев’яні колеса діаметром 762 мм. Мортира могла пересуватися вручну на зразок тачки,
дулом уперед. Один з розрахунку тримався за дишло, а двоє спереду впрягались в лямки, перекинуті
через плече. Для пересування у вузьких місцях мортира легко розбиралася на частини.

Вага системи в бойовому положенні становив 372,6 кг, в похідному положенні – 441,4 кг. Слід
зауважити, що 6-дм мортири Путилівського заводу були ефективним, хоча і досить дорогим зброєю.
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152-мм міномет Обухівського заводу.

8-лин. міномет Рдултовського.

47-мм бомбомет Ліхоніна.

58-мм міномет ФР на дерев’яному станку і його міна.
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Зрозуміло, це заслуга інженерів фірми Ерхардта.
У 1917 р. Петроградський Металевий завод виготовив 100 6-дм окопних мортир (мінометів) власної

конструкції. Ствол цієї мортири був викований з цілої сталевої болванки. Довжина ствола – 673 мм, тобто
4,4 клб. Заряджання проводилося з дула снарядами з готовими виступами.

Мортира Металевого заводу являла собою жорстку систему без противідкатних пристроїв. Верстат
складався з двох станин, прикріплених косинцями до основи. Підстава, тобто опорна плита, при стрільбі
спиралося на ґрунт. Вертикальне наведення здійснювалося за допомогою підйомного важеля.
Максимальний кут піднесення – 80°. Для пересування мортири був залізна візок. Він застосовувався і
для підвозу снарядів до мортири. При необхідності система могла переноситися вручну. Розрахунок
обох окопних мортир складався з 6-10 чоловік.

У боєкомплект мортир Путилівського і Металевого заводів входила одна і та ж каліберна чавунна
міна вагою 20,7 кг. Головний ударна трубка 13.Р.М.Е. з чекою і детонатором. Балістика обох мортир
була однакова. При початковій швидкості 99 м/с дальність становила 853 м.

У 1915 році Обухівський завод виготовив кілька десятків 6-дм (152-мм) мінометів. Ствол міномета
нарізний. Довжина ствола – 610 мм. Число нарізів – 36. Заряджання проводилося з казенної частини з
допомогою поршневого затвора. Схема міномета глуха, тобто противідкатних пристроїв немає. Станок
обертався на центральному штирі на металевій основі. Кут горизонтального наведення був невеликий –
6°. Кут ВН +45°; +80°.

Стрільба велася з підставки, що ставилася на ґрунт. Вага міномета в бойовому положенні – 370 кг.
Для перевезення міномета на вісь з’єднання з підставкою надягали залізні колеса. Стрілянина велася
снарядами звичайного типу вагою від 16,4 кг до 21 кг, Дальність стрільби – 850-1000 м. Обслуга міномета
складалася з 4-6 осіб.

В кінці 1914 року капітан Рдултовський спроектував міномет, тілом якого був ствол від 8-лін. (20,3-
мм) кріпосної рушниці барона Гана, прийнятої на озброєння в 1877 році. При цьому ствол рушниці був
зменшений до 305 мм Стрільба велася надкаліберною міною, що мала хвостовик (стрижень, шомпол).
Хвостовик вставлявся з дула в ствол міномета. Метальний заряд складався з 7,62-мм рушничного
гільзи з основним зарядом в 2,9 гр. бездимного пороху і додаткового заряду вагою 2,1 гр. у мішечку.
Гільза і мішечок поміщалися в стовбур з казенної частини з допомогою затвора.

Схема міномета глуха. Залізний двустаничний верстат жорстко кріпився до дерев’яної основи. Кут
ВН – від 0 до 60°. Стрільба велася з платформи, встановленої на ґрунті. Вага міномета в бойовому
положенні – 32,8 кг. Для перевезення міномета на вісь, пов’язану з платформою, надягали дерев’яні
колеса. Стрільба здійснювалася надкаліберними кульовими та циліндроконічними мінами. Кульова міна
важила 2,56 кг і містила 256 г бездимного пороху. З 1 лютого 1916 р. він був замінений аммоналом. При
вибуху міни утворювалося 300 осколків. В кінці 1915 р. була прийнята на озброєння циліндроконічна міна.
Вона важила 2,46 кг і містила 170 г тротилу. Початкова швидкість міни – близько 61 м/с. Дальність
стрільби – до 350 кроків (250 м). В ряді документів 8-лін. міномет Рдултовського іменується 20-мм
мортиркоюРдултовского.

На початку 1915 р. в Росію з Франції було поставлено кілька десятків 58-мм французьких мінометів
системи Дюмезіля. У 1915 році міномет був модернізований капітаном Ліхоніним і в тому ж році запущений
в серійне виробництво. В Росії було розгорнуто масове виробництво таких мінометів на Петроградському
гарматному, Невському і Іжорському заводах. За три роки (1915-1917 рр.) був виготовлений 3421 міномет
(за іншими джерелами — 3418) типу ФР (франко-російський).

На озброєнні Червоної Армії 58-мм міномети Дюмезіля вітчизняного та французького виробництв
складалися до 1930 р.

Досить широке поширення отримав міномет, спроектований капітаном Е. А. Ліхоніним. Перший 47-
мм міномет Ліхоніна був випробуваний 22 травня 1915 р. У тому ж році було виготовлено 154 47-мм
міномета Ліхоніна, в 1916 р. — 500 і в 1917 р. — 113 мінометів. Всього на заводі було виготовлено 767 47-
мм мінометів Ліхоніна.

Міномет складався з тіла міномета, замка, лафета з сектором, відхилу і кутоміра. Стовбур мав
гладкий канал для приміщення хвоста снаряда, камеру для розміщення гільзи з зарядом і нарізну частину
розміщення замка. Механізм вертикального наведення конструктивно забезпечував кут піднесення від
0° до +70°, але при кутах, менших +35°, стріляти не рекомендувалося, так як можливо було перекидання
лафета.Для стрільби з міномета необхідно три номери розрахунку, для піднесення мін — ще три.

На полі бою міномет перевозився одним або двома номерами розрахунку. Для перевезення служив
колісний хід, що складається з двох коліс, одягнених на сталеву вісь. Міномет можна переносити вручну
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чотирма номерами, для чого в скоби вставлялися палиці. Вага міномета в бойовому положенні 90,1–99
кг. Міномет на землі кріпився металевими штирями, що забивалися через отвір у підставці лафета.
Скорострільність міномета — до 4 пострілів в хвилину.

У боєкомплект міномета входило три типи надкаліберних мін. Найчастіше використовувалися 180-
мм фугасні міни з металевим зварним корпусом. На дні був отвір для вгвинчування хвоста, до якого
приклепані чотири залізних крила стабілізатора. Вага міни — 21-23 кг (з шомполом), довжина — 914 мм.
Міна споряджена 9,4 кг амоналу. Підривник — ударна трубка обр. 1884 року або 13ГТ. При початковій
швидкості 60 м/с максимальна дальність стрільби 180-мм міною становила 320 м. Також
використовувалася чавунна міна вагою 10,65 кг (з шомполом), що містила 205 г тротилу. Дальність
стрільби міною становила 170 м.

Цікавим зразком, що отримав широке поширення в російській армії в період першої світової війни
був трофейний легкий німецький 9-см міномет (бомбомет) типу Г.Р. (германсько-російський). У 1915
році він був лише злегка модернізований генералом М. Ф. Розенбергом і запущений в серійне виробництво.
У 1915-1917 рр. в Росії було виготовлено 12 519 9-см мінометів Г.Р.

Тіло міномета являло собою сталеву гладку трубу. На трубу надітий в гарячому стані казенник з
поршневим затвором. Верстат складався з передніх і задніх залізних «ніг», з’єднаних між собою у цапф,
а також в середині зчеплених тягою. Кут піднесення від 0 до 60° надавався стволу за допомогою градусної
дуги, прикріпленої до правої цапфи. Платформа дерев’яна. У задній частині її був сталевий сошник. У
передній частині платформи був шворень, за допомогою якого проводилося горизонтування міномета.
Вага системи в бойовому положенні – 70,4 кг. При переході у похідне положення міномет знімався з
дерев’яної платформи і встановлювався на залізні колеса. Платформа ж перевозилася окремо.

Стрільба велася фугасними мінами. Причому міна вставлялася з дула, а заряд – з казенної частини.
Фугасна міна являла собою чавунний циліндр, заповнений тротилом і закритий чавунним дном. Вага
міни – 3,3 кг, довжина – 152 мм. Міна споряджалася 0,72 кг амоналу. При заряді 55,5 г артилерійського
або 46,5 г рушничного пороху початкова швидкість міни становила 101 м/с, а дальність – 700 кроків
(близько 500 м).

Крім того, в боєкомплект входила парашутна освітлювальна міна вагою 1,43 кг. При заряді 102 г
артилерійського пороху дальність польоту освітлювальної міни була 600 кроків (427 м). Час освітлення –
40-60 секунд. Розкривався парашут на відстані до 600 кроків.

Міномети і бомбомети періоду першої світової війни були досить примітивні. Вони мали невелику
скорострільність і стрільба із них не завжди була безпечною. В офіційних російських настановах того
часу категорично заборонялося передчасно відкривати вогонь, оскільки цим міномети раніше часу
виявляли себе. Самостійно, незалежно від застосування артилерійських знарядь, їм дозволялося вести
вогонь лише для того, щоб турбувати супротивника в період затишшя. При цьому рекомендувалося
можливо частіше міняти вогневі позиції, щоб залишатися невразливими.

У 1916 році при знаменитому наступу французів на Соммі артилерійська підготовка була проведена

9-см міномет (бомбомет) типу Г.Р.
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з використанням великої кількості мінометів. На кожний погонний метр німецьких окопів було викинуто
від 230 до 360 кг мін. Досвід першої світової війни показав, що міномети повністю виправдали себе як
потужна зброя навісного вогню.

____________________
1. Велика радянська енциклопедія. — М.: Радянська енциклопедія, 1969-1978.
2. Латухін А. Н., Міномети - М., 1970.
3. Молчанов Г. Г, Туркін П.І. Курс артилерії. Книга 5. Боєприпаси. - М., 1949.
4. Прохоров Б.А. Боєприпаси артилерії. - М.: Машинобудування, 1973.

Ігор ПЕЧЕНЮК (Київ)

ВІЙСЬКА 8-Ї РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ
В КИСЕЛІНСЬКОМУ БОЙОВИЩІ

(до 100-річчя події)

До початку червня російські війська Південно-Західному фронту діяли переважно успішно. 8-а армія
наприкінці травня 1916 року мала вийти на рубіж Ковель – Володимир-Волинський – Порицьк – Мілятин.
Однак австро-угорські війська на той час були значно посилені німцями. О. Брусилов посилив 8-у армію
V-м Сибірським корпусом генерала М. Воронова, що прибув з Північного фронту, і змінив XL-й, який
виводився у резерв.

Проте слушний момент на Волині було змарновано. 2(15) червня група генерала фон Бернгарді
відбила атаку V-го Сибірського корпусу від Порицька і 8-й армії довелося відбиватися від шалених атак
18 австро-німецьких дивізій, переважно свіжих. Почалося 18-денне жорстоке оборонне Киселінське
бойовище 8-ї армії генерала О. Каледіна з “групою військ Лінзінгена”.

На російському правому фланзі ворожі атаки були відбиті XLVI-м і XXX-м армійськими корпусами.
В центрі – на річці Стоход – V-й Сибірський і XXXIX-й армійський корпуси стримували шалений натиск
військ противника, а висунутий у бойову лінію XL-й корпус відбив 4-у австро-угорську армію. Ставкою
відзначено звитяжну кінну атаку 7-го гусарського Білоруського полку на чолі з полковником графом
Г. Зубовим 3 червня. У ньому гусари порубали 1-й і 11-й полки угорського гонведа поблизу с. Ощів,
ліквідувавши прорив австро-угорської піхоти та захопили значну кількість полонених.

Найзапеклішого характеру бої набули на стику 8-ї та 11-ї армій, де лівофланговий VIII-й корпус
генерала В. Драгомирова і правофланговий XLV-й корпус генерала М. фон Лаймінга з трудом стримували
групу Фалькенгана.

Головнокомандуючий фронтом направив у 8-у армію щойно прибулий XXIII-й корпус, який відновив
положення в її центрі, в XXXIX-у корпусі, тоді як щойно прибулий I-й армійський корпус мав змінити на
Стоході виснажений боями V-й Сибірський.

Станом на 10(23) червня наступ німців було зупинено і положення 8-ї армії стабілізувалося. Втрати
8-ї армії в Киселінському бойовищі з 3 до 13 червня склали майже 40 тис. осіб (взято в полон 75 офіцерів,
понад 11,5 тис. нижчих чинів), противник втратив майже 35 тис. (з них полоненими 150 офіцерів, понад
6,6 тис. нижчих чинів). 17(30) червня німецькі й австро-угорські війська і частини генерала фон Марвіца
прорвали фронт VІІІ-го корпусу поблизу с. Ватин. 19 червня (2 липня) група генерала фон Бернгарді
прорвала російський фронт, але контратакою 24-ї піхотної дивізії під Линівкою фронт було відновлено.

Одночасно XXXІІІ-й і XL-й корпуси відбили атаку 4-ї австро-угорської армії. Одержавши підкріплення,
генерал О. Каледін контрударом 21 червня (4 липня) відкинув генерала фон Марвіца на вихідне положення.
План австро-угорського командування щодо оточення 8-ї російської армії було зірвано, а О. Каледін
спільно з 3-ю армією Л. Лєша перейшов у наступ на Ковель. Досягнувши ряду успіхів, О. Каледін примусив
групу Лінзінгена 25 червня (8 липня) відвести свої війська за Стоход. 26 червня (9 липня) частини ХХХ-
го і І-го Туркестанського корпусів форсували Стоход, але згодом були вибиті з позицій.

На початку липня О. Каледін отримав наказ наступати на Володимир-Волинський і 15(28) липня
перейшов у наступ. У боях поблизу Киселіна і Пустомит 15(28) липня – 19 липня (1 серпня) XXXІX-й і
XXXІІІ-й корпуси успіху не мали. Одночасно у боях під Кошевом 15(29) липня XL-й і VІІІ-й корпуси
розбили 4-у австро-угорську армію генерала Терстянського, яка втратила майже 2/3 свого складу. Під


